D O D A T E K č. 2
ke smlouvě o dílo č. 1144-2014-505101 (47/2014), č. zhotov. 7/2014 ze dne
3.12.2014 na „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Pašovice“
SMLUVNÍ STRANY:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa:
Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice
xxxxxx,
referent Pobočky České Budějovice
tel./e-mail:
xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxx
IČ/DIČ:
01312774 / CZ 01312774
O b j e d n a t e l:

a
Z h o t o v i t e l:
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Adresa:
Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupený:
Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
tel./e-mail:
xxxxxx
Člen klíčového týmu odpovědný za projektování návrhu pozemkové úpravy:
xxxxxx
Člen klíčového týmu odpovědný za zeměměřické činnosti: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxx
IČ/DIČ:
29099323 / CZ29099323
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C Vložka
24674

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.
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Odůvodnění dodatku:
Při zjišťování průběhu hranic obvodu pozemkových úprav byl na několika místech tento obvod změněn oproti
původně navrženému. Důvodem byl vždy stav v terénu, který tyto změny vyžadoval. Ke změnám došlo vždy
se souhlasem komise pro šetření hranic pozemků. Došlo tedy k rozšíření obvodu upravovaného území
z původně 202 ha na 206 ha, tedy byl navýšen o 4 ha.
Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva a dodatek č. 1 navyšuje o tyto vícepráce:
- navýšení dílčího fakturačního celku 1.5. „Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu
nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků“ o 4 MJ
- navýšení dílčího fakturačního celku 2.1. „Vypracování plánu společných zařízení“ o 4 MJ
- navýšení dílčího fakturačního celku 2.2. „Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování
plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy
záboru půdy“ o 4 MJ
- navýšení dílčího fakturačního celku 2.3. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků“ o 4 MJ
- navýšení dílčího fakturačního celku 3.1. „Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI“ o 4 MJ
Celková cena díla se navyšuje o 8 960,- Kč bez DPH.
Na základě výše uvedeného se smlouva o dílo a dodatek č. 1 mění takto:
Čl. VII.
Cena za provedení díla
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH
3.Mapové dílo celkem bez DPH
Celková cena bez DPH
DPH
Celková cena díla včetně DPH

340 400 Kč
341 180 Kč
82 400 Kč
763 980 Kč
160 436 Kč
924 416 Kč

Zároveň dochází ke změně termínů dílčích fakturačních celků 2.1, 2.2., 2.3. a 2.4. a to následovně:
Dílčí faktur. celek
2.1. a 2.2.
2.3
2.4.

Původní termín
04.03.2017
04.09.2017
31.10.2017

Nový termín
31.01.2018
30.03.2018
29.06.2018

Současně se upravuje příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1144-2014-505101 (47/2014). Nový výkaz činností je
přílohou tohoto dodatku.
V ostatním zůstává výše uvedená smlouva a dodatek č. 1 beze změny.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou
vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
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Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek
nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích, dne ……………………
Za objednatele:

Za zhotovitele:

....……...................................................
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

......................................................
Ing. Helena Krausová
jednatelka

....……...................................................
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Příloha č. 1 – Výkaz činností KoPÚ v k.ú. Pašovice
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